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Seks zonder condoom

UEFA? Die haalde de Champions League-� nale 
weg uit Sint-Petersburg en gaf ze aan Parijs. En 
ook: interlands van Rusland en Oekraïne moe-
ten op neutraal terrein worden gespeeld. Neu-
traal? Neutraal is laf.

De vrijage van het voetbalbestel (bonden en 
clubs) met twijfelachtige regimes, weze het via 
hun investerings- of genationaliseerde maat-
schappijen, is altijd al met argusorgen bekeken. 
Toen de UEFA na Schalke 04 in 2012 in zee ging 
met Gazprom voor de Champions League was 
de verwondering totaal. Gazprom verkoopt 
niks, tenzij aan regeringen, waarom wilden die 
op shirts of op boarding staan?

In 2007 catalogeerde het erg kritische Duitse 
fanzine 11Freunde de Schalke-Gazprom-deal als 11Freunde de Schalke-Gazprom-deal als 11Freunde
seks zonder condoom. Verleidelijk, maar min-
stens even gevaarlijk. Vijftien jaar later hebben 
ze gelijk gekregen. Gazprom verdwijnt nu van 
de Duitse velden, net als Aero� ot (sponsor van 
Manchester United) van de Engelse.

In de hoop dat de horror in Oekraïne snel 
stopt is het nu al uitkijken naar de eerstvolgen-

de hate game tussen Oekraïne en hate game tussen Oekraïne en hate game
Rusland. Hun onderlinge voet-
balconfrontaties beperken zich 
tot twee wedstrijden in de voor-
ronde van Euro 2000. De Rus-
sen speelden thuis gelijk en in 
Kiev verloren ze met 2-1. Van 
animo was toen geen sprake. 
Vladimir Poetin werd ook pas in 
1999 eerste minister.

De sportgeschiedenis kent 
wel wat hate games met Russen hate games met Russen hate games
in een hoofdrol. De eerste was 
de waterpolowedstrijd tussen 
Hongarije en de USSR op de 
Olympische Spelen van Mel-
bourne. Die kwam net na de in-

vasie van Boedapest in 1956 door Russische 
tanks. De volledige hal jouwde de Russen uit en 
Hongarije won met 4-0. Tegen het einde van de 
wedstrijd braken gevechten uit tussen de spe-
lers. De helft van de Hongaren vroeg politiek 
asiel.

De hate games aller hate games aller hate games hate games waren even-hate games waren even-hate games
wel de twee wedstrijden op het WK ijshockey 
van 1969 in Stockholm tussen de CSSR of Tsje-
choslowakije en de USSR, die in 1968 Praag was 
binnengevallen. De Tsjechoslowaken wonnen 
twee keer, wat in Praag aanleiding gaf tot straat-
protesten tegen de Russische bezetter, die daar-
na extra hard terugsloeg.

Geen sport kan een oorlog stoppen, jammer 
genoeg, en in deze acute fase moet Oekraïne in 
de eerste plaats veel sterkte en moed worden 
toegewenst. Ooit wordt het weer beter. Via de 
sport je gram halen weegt misschien niet op 
 tegen de ellende en de ravage, maar het is de 
mooist denkbare van alle revanches.

S
port is sinds gisteren een wapen tegen 
de oorlog. Wat heet wapen? Eerder 
een waterpistool. Deze week schreef 
een journaliste op Twitter dat Rusland 
sportief in de (olympische) ban moest, 
net als Zuid-Afrika destijds met de 
apartheid. “Die boycot was toen ook 
succesvol.”

O ja? In 1962 werd door de algeme-
ne vergadering van de Verenigde Na-

ties verordonneerd dat Zuid-Afrika niet welkom 
was op de Spelen van 1964. Apartheid is afge-
schaft in 1990, bijna dertig jaar na de sportieve 
ban. Zuid-Afrika keerde pas in 1992 terug op de 
olympische scene.

Sport heeft met politieke ommekeer weinig 
of niks te maken, maar dat kan nooit een reden 
zijn om Rusland sportief niet uit te sluiten. Als-
tublieft. Zo snel als maar kan, zo hard als maar 
kan en ook zo lang als maar kan. Tot die gek uit 
het Kremlin is verdreven. Daarna valt weer te 
praten. Misschien.

Haal alle kampioenschappen weg uit Rus-
land. Sluit Russische atleten en 
teams voor onbepaalde tijd uit 
van de sport. Verbied sponso-
ring door Russische bedrijven 
en verbied sponsoring door 
westerse bedrijven in Rusland. 
Schors alle Russen in de bestu-
ren van de continentale en 
 wereldsportbonden. En dreig 
met uitsluiting van landen die 
zich niet aan die sancties hou-
den en toch internationale 
contacten aanknopen.

Als de UEFA daardoor in de 
problemen komt omdat het 
Gazprom als sponsor heeft, 
omdat het Sint-Petersburg als 
speelplaats voor de Champions League-� nale 
heeft/had gekozen, omdat het de Gazprom-baas 
een zitje heeft gegeven in het hoofdbestuur, 
omdat Rusland straks tegen Polen (en later mis-
schien tegen de winnaar van Tsjechië-Zweden) 
moet voor een plaats in de World Cup van 
Qatar, jammer maar helaas.

Rusland-Polen op 24 maart, die wedstrijd 
kun je als UEFA of FIFA toch niet laten door-
gaan? De drie mogelijke tegenstanders van de 
Russen hebben al laten weten dat ze er niet aan 
denken om daar te voetballen. Maar is voetbal-
len tegen de nationale ploeg van een agressor 
dan wel normaal?

Gisteren kreeg het Internationaal Olympisch 
Comité terecht het verwijt dat het wel erg laat 
was met zijn veroordeling van de inval in Oek-
raïne en Ruslands derde (!) schending van ‘de 
olympische vrede’ die nog tot 20 maart moest 
duren. Maar wat dan te denken van de FIFA? 
Oor-ver-do-vend stil bleef het in Zürich. En de 

Sluit Rusland 
sportief uit. 
Alstublieft. 
Tot die gek 
uit het Kremlin 
is verdreven

Roman Jaremtsjoek van Benfi ca betuigt zijn steun aan Oekraïne na zijn doelpunt tegen Ajax in de 
Champions League. De fi nale van het Europese toernooi gaat alvast niet meer door in Rusland. © EPA

Stuyven verkent Omloop 
niet live maar virtueel
Pas donderdag om 16.30 uur 
zette Jasper Stuyven voor het 
eerst dit jaar voet op Belgische 
bodem. Koerskilometers in de 
benen? Nul. Verkenning van het 
parcours? Geen tijd. Toch is de 
kopman van Trek-Segafredo 
een favoriet in het openings-
weekend.

De � nale van de Omloop kent 
Stuyven uit het hoofd. “Dankzij 
mijn vader. Een week geleden 
heeft hij op de moto het par-
cours gereden met een camera 
op het stuur. Het was een avon-
tuur.” Op de dode momenten 
tijdens zijn stage op Tenerife 
 bekeek Stuyven het � lmpje van 
zijn vader. “Het voordeel is dat 
hij over het parcours reed met 

Jasper Stuyven: 
‘Mijn vader 
heeft het hele 
parcours 
 gereden met 
een camera op 
zijn stuur’

een snelheid van in de koers. Ik 
weet dus perfect welke bochten 
ik kan nemen aan 40 of 50 kilo-
meter per uur.”

In 2020 won Stuyven de Om-
loop, in 2016 was hij de beste in 
Kuurne-Brussel-Kuurne. Het 
maakt dat zijn doelen elders lig-
gen. “Ik hoop pas echt op mijn 
top te zijn vanaf eind maart tot 
midden april. Maar dat wil niet 
zeggen dat ik er dit weekend 
niet al wil staan.” (BVDC)

Ewan hoopt 
op massaspurt 
in Kuurne

Met Jakobsen, Kristo� , Colbrelli, 
Coquard, Nizzolo, Ackermann, 
Merlier en Ewan zijn zondag in 
Kuurne-Brussel-Kuurne veel 
topsprinters aanwezig. Het is al 
van 2016 geleden dat Caleb 
Ewan er aan de sart kwam. 
“Kuurne overlapte altijd met de 
UAE Tour, waar ik meer kansen 
kreeg”, zegt Ewan. Maar ook hij 
heeft begrepen waar het dit jaar 
om draait bij Lotto-Soudal. “We 
moeten onze plaats in de 
 WorldTour veiligstellen." En 
dan levert een zege in Kuurne 
(125) meer punten op dan een 
rit in de UAE Tour (40). Vraag is 
of een massaspurt wel zo evi-
dent wordt. “Veel zal afhangen 
van het weer.” (JDK)

‘Bij ons bouw je mooi      palmares’
jaar in de ploeg van Axel Merckx onder te bren-
gen. Het is anders gelopen. Daar is Eddy nog altijd 
boos om. Plots kwam Sky met bedragen waarvan 
papa Patrick en mama Agna begonnen te duize-
len. Patrick Evenepoel is een kleine aannemer, 
Agna is kapster, die wisten het ook niet meer. Ik 
heb Remco gezegd: ‘Kom hier, we tekenen direct 
en je kunt meteen profwielrenner worden.”

Hebt u de Sky-prijs betaald voor Evenepoel?
Lefevere: “Integendeel. Gewoon een minimum-
contract. Dat heb ik daarna wel aangepast en 
opengebroken, zo dom ben ik ook niet. Februari 
vorig jaar belde papa Evenepoel me opnieuw. Hij 
bibberde. Hij had een brief van Bora in zijn han-
den: een contractvoorstel voor vijf jaar voor Rem-
co. Met ploegmaats, ploegleider, dokter, alles. 
 Bonussen ook. Twee maanden daarvoor was 
Ralph Denk (manager bij Bora-Hansgohe, MG)
naar Brussel gekomen om mijn ploeg te kopen. Ik 
vroeg hem te wachten tot eind maart 2021, dan 
moest ik zicht hebben op de toekomst van mijn 
ploeg. Denk kon blijkbaar niet wachten. Achter 
mijn rug deed hij al een bod op Remco.”

Komt er een dag waarop Evenepoel spijt 
heeft dat hij aan een minimumcontract is 
begonnen?
Plugge: “Deze jongens gaan de komende tien jaar 
allemaal veel geld verdienen. Maar ze moeten wel 
blijven winnen. Bij Patrick en bij ons heb je meer 
kans dat je daadwerkelijk een palmares bouwt. 
Dat is waar je over tien jaar op terugkijkt. Niet 
naar die bankrekening die dan zo hoog is.”

Lefevere: “We zijn sinds tien jaar een winnen-
de ploeg. We winnen met zeventien of achttien 
verschillende renners. Ik ben daar heel trots op. 
Plots komt er een andere ploeg die een renner het 
dubbele biedt van wat ik kan of wil bieden. Dan 
gaat die renner weg en wint niet meer. Na twee 
jaar is dat avontuur gedaan en willen ze terugke-
ren bij ons. Dan denk ik: was je gewoon bij ons ge-
bleven, dan had je elk jaar een beetje progressie 
gemaakt, als renner en ook in je salaris. Maar daar 
hebben ze het geduld niet voor gehad, omdat de 
managers natuurlijk ook geld willen verdienen.”

Wat voorspellen jullie voor het klassieke 
voorjaar?
Lefevere: “Voorspellen is voor Madame Soleil. We 
moeten alles uit de weg proberen te ruimen wat 
voor ons de overwinning in de weg staat. Een bé-
tje geluk is ook belangrijk.”

Plugge: “Geluk of pech moet je proberen uit te 
sluiten. Als wij het proces heel goed doen, tot de 
laatste kilometer, als wij de koers in handen ne-
men, dan komen we waarschijnlijk een renner 
van Patrick tegen. En dan moet dat in de laatste 
kilometer sportief worden uitgevochten.”

Lefevere: “Dat we weer geluk hebben gehad, 
klonk het vorig jaar, nadat we voor de twaalfde 
keer de Ronde van Vlaanderen wonnen. Je wint 
niet met geluk twaalf keer de Ronde.”

Plugge: “Het is geen geluk en geen toeval. Dan 
heb je heel veel goed gedaan.” (MG)

Omloop, vanaf 13.30 uur op Eén

als Van Aert worden er geen vijftien renners aan-
geboden. Ik denk dat Van der Poel kijkt naar wat 
Van Aert allemaal kan en daarin volgt. Het is een 
ontdekkingstocht. Van Aert heeft ontdekt dat hij 
mee kan doen in massasprints. Sterker, dat hij ze 
kan winnen. Hij heeft ontdekt dat hij een ronde 
van een week, zoals Tirreno, bijna kan winnen. In 
2019 zagen we heel veel potentie.”

Lefevere: “Het grote probleem was dat Van 
Aert nog een contract had met Nick Nuyens toen 
we om de tafel zaten. Ik wilde niet meemaken wat 
ik in 1995 met Frank Vandenbroucke had meege-
maakt toen ik hem midden het seizoen van Lotto 
naar Mapei haalde. Heel België stond toen op zijn 
kop. Ik heb een grote mond, Richard hoor je 
nooit. De UCI zou mij niet met rust hebben gela-
ten. Richard laten ze wel met rust.”

Hebt u ingeschat hoe groot het risico was om 
Van Aert bij Nuyens weg te halen? Als de UCI 
haar reglementen toepast moeten jullie een 
miljoenenboete betalen.
Plugge: “Wij hebben pas een akkoord gesloten 
met Van Aert toen hij weg was bij Nuyens en een 
vrij man was. Ik maak me geen zorgen.”

Is een groot budget nodig om succesvol te 
zijn?
Plugge: “In de formule 1 strijden de teams met de 
grootste budgetten om de overwinning. Dat geldt 
in het wielrennen ook. De kopman is één ding, 
maar hoeveel betaal je aan al die goede knechten? 
Voor hen wordt vaak veel meer betaald dan wij 
kunnen betalen.”

Lefevere: “Dat is ook mijn zwakte. Als we ooit 
op de eindzege in de Tour de France mikken kan 
ik die laatste mannen die twee kilometer bergop 
kunnen rijden met een tempo waarbij niemand 
meer kan aanvallen niet betalen.”

Plugge: “Daar heb je er vijf of zes van nodig. 
Daar gaat het vele geld naartoe.”

Lefevere: “Je hebt ploegen die renners probe-
ren te brengen van onderuit, en je hebt ploegen 
die direct veel geld geven. Ineos heeft een mega-
budget. Zij doen het loon wat wij bieden maal 
vier. De Arabieren steken hun vinger in het zand 
en er komt gas uit. Ik steek mijn vinger in het 
zand en ik moet uitkijken dat ik niet in een hon-
dendrol zit.

“Wie heeft er veel slecht gedaan? Remco Eve-
nepoel. Hij was een fenomeen, vijf jaar geleden 
was hij niet eens coureur. Toen begon hij alles te 
winnen bij de juniores. Het plan was om hem een 

‘Wij hebben pas een 
akkoord gesloten met 
Van Aert toen hij weg was 
bij Nuyens en een vrij man 
was. Ik maak me 
geen zorgen’
RICHARD PLUGGE
MANAGER JUMBO-VISMA


